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La Cabra vestirà de tradició i disbauxa la vila de Moià 
Durant els dies 11 i 12 d’agost el poble celebrarà la cinquena edició de La Cabra 
d’Or, una festa medieval organitzada popularment a partir d’una llegenda local 

Foto: Carles Illa 

La festa de la Cabra d’Or inaugura per cinquè any consecutiu la festa major de Moià. Es tracta 
d’una iniciativa popular que va recuperar una de les rondalles més apreciades del poble.  Articulada 
seguint la pròpia llegenda, la festa transcorre durant dos dies en què tot el poble reviu i participa de 
les vicissituds de Bernat, l’heroi, per aconseguir trobar la cabra i alliberar la donzella ―i tot el 
poble― del domini tirànic del senyor de Planella.  

 

Una festa medieval per a tots els públics 

Els actes començaran la tarda de dilluns quan una escenificació teatral de la llegenda en donarà el 
tret de sortida. Al llarg d’ambdós dies teatre, música, danses, gastronomia i disbauxa faran del 
poble una gran festa. Pensada per a tots els públics, la celebració ofereix un munt d’activitats per a 
grans i petits. La primera nit: caminada popular, joc de nit per trobar la cabra i celebració. 
L’endemà, la cabra serà conduïda pels portadors i les portadores al poble, on tothom festejarà la 
seva arribada. A la tarda una cercavila esbojarrada posarà tot el poble en dansa per escenificar els 
moment més intensos de la llegenda, que conclouran amb un gran sopar medieval a la plaça major.  

Un sopar1 en el qual no s’aturarà la festa i en què es degustaran, a preu popular, les especialitats 
dels restauradors del poble que han contribuït amb la iniciativa. A l’àpat tothom hi assistirà ben 
                                                             
1
 El preu dels tiquets per al sopar és de 13€ pels adults i 8€ per al menú infantil, l’aforament és limitat i la venta és anticipada ―els tiquets 

es podran adquirir a la Sabateria Calceus fins el 6 d’agost.  
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engalanat, amb uns vestits medievals de confecció pròpia. Gastronomia i cultura, doncs, es 
donaran la mà en una festa que té tots els ingredients per seguir guanyant adeptes any rere any.  

Nascuda en ple context de crisi, es tracta d’una festa participativa i popular que en la seva 
cinquena edició segueix oferint una proposta cultural de qualitat, organitzada de manera 
desinteressada per la gent del poble.  

  

Programa 2014 

Dilluns 11 d'agost 
 
19h a la Plaça Major  

- Representació teatral: comença la llegenda de la cabra d'or.  
Perquè el jove Bernat es pugui casar amb la Dolça, el malvat senyor de Planella, exigeix que li portin 
la cabra d'or 

- Sortida cap al castell de Sant Andreu a la recerca de la Cabra.  
Caminada popular cap al Castell de Sant Andreu 

Sobre les 21h 
- Sopar de Carmanyola 
- Joc de nit per trobar la Cabra. Si finalment ho aconseguim, ho celebrarem de valent! 

 
Dimarts 12 d'agost 

 
10h al Castell de Sant Andreu 

- Esmorzar popular  
Hi haurà coca i xocolata per agafar forces i refer-nos d'una intensa nit de feina en la recerca de la 
Cabra. 

- A continuació sortida cap al poble. 
 
11h a la Caseta d'en Fermí 

- Baixada de la Cabra 
Veniu a veure com en Bernat i els intrèpids portadors i portadores baixen la Cabra costa avall, des de 
l'ermita de Sant Andreu, al so de la música de la Banda Àuria, que els esperarà per acompanyar-los 
en cercavila cap a Moià. 

 
11h a la Plaça Sant Sebastià 

- Jocs i tallers infantils per esperar la Cabra. 
 
12h al final de la Mànega 

- Entrada de la Cabra al poble de Moià. Veniu a rebre-la tots! 
 
13h a l'Ajuntament 

- Arribada a l’Ajuntament 
La cabra quedarà exposada a l'entrada de la Casa de la Vila, durant el migdia perquè tothom la pugui 
admirar. 

 
19h a la Plaça Sant Sebastià 

- Cercavila. 
Tot i els impediments que podem trobar, passejarem la Cabra des de l'Ajuntament passant pel c. 
Sant Sebastià, c. Sant Josep, Plaça del Colom, c. del Comerç, c. Sant Antoni fins a la Plaça Major. 
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20h davant de l'església 

- Representació teatral: en Bernat entrega la cabra. 
En Bernat, que ha trobat la Cabra, amb l'ajuda dels vilatans de Moià, l'entregarà al senyor de 
Planella, per tal de rescatar la seva promesa, Dolça. 

 
20.30h al Carreró de la Cansalada 

- Apedregament 
El senyor de Planella ha traït en Bernat quedant-se la seva promesa i la Cabra d'Or. El xicot, ajudat 
pels vilatans, apedrega al tirà i recupera la seva promesa, mentre el poble s'apodera de la Cabra. 

 
21h a la Plaça Major 

- Sopar Medieval 
En honor als nuvis es fa una gran festa on es serveixen i degusten els millors plats i vins de la 
contrada, els plats seran elaborats per restauradors de la vila (Cal Bou, Cal Maties i Les Voltes de 
Sant Sebastià). A més a més, durant el sopar hi haurà gresca i xerinola, amb diverses actuacions, i 
una rifa de paneres de productes gentilesa de l'ABIC. 

- Gran Ball de noces  
Podrem gaudir i participar en els balls tradicionals de l'època. 

- Balls de la Cabra d'Or amb la Banda Àuria 
Vine a veure i ballar les músiques i danses creades especialment per la festa. 

- Fi de festa amb Dj Cabrit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Contacte: 
 

Correu electrònic 
lacabrador@gmail.com 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/lacabrador 
 
Telèfon de contacte 
677868109 (Marta Miró) 
 

 
Documentació i recursos: 
 
 Pack gràfic (IMATGES, cartell, logo...) 

https://drive.google.com/?usp=folder&authuser=0#folders/0B8mzrKKJ2rUXNUI3d0FrYmh6S1U  
La llegenda 
http://lacabrador.blogspot.com/p/la-gairebe-veritable-historia-de-la.html 
Vídeos 
Llista de reproducció La Cabra d’Or 2011 http://www.youtube.com/playlist?list=PL1EE621FCC88FA6D5 
Ball de Trempats i Enxirinades http://youtu.be/H84nksBA5JQ 
Música  
Música de la cabra d’Or 2011 - La Banda Àuria  
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